Träffade rätt

Det blev inte bra.
Det blev i stället bra mycket bättre.
Carl Larsson är alltså mer än nöjd efter sitt första år som svetsare
på Fryken Montage i Sunne.

Under SG/Broby Teknikläger får elever som precis gått
ur årskurs åtta chansen att testa på de olika programmen
under två intensiva dagar.

Testa teknik
praktiskt
Ta chansen och delta i SG/Brobys Teknik
läger, som arrangeras varje sommar.
Lägret vänder sig till elever som har gått
ut årskurs åtta och ska g
 enomföra sitt
gymnasieval i årskurs nio.
Under två intensiva dagar får eleverna
testa på en rad olika former av teknik.
Den som väljer Grafisk p
 roduktion får
exempelvis producera en egen påse och
skapa en egen affisch. Elever som är
intresserade av Industriteknik får bland
annat svetsa och CNC-svarva egna
nyckelringar. På Naturvetenskap får du
testa att lösa en mordgåta med hjälp av
kriminalteknik.
Läs mer: www.sgbroby.se/tekniklager

FAKTA
Teknikläger 13-14 juni 2017
Grafisk produktion: Designa din egen godis
påse. Tillverkning av tryckformar. Tryck din
påsdesign i tryckpressen. Gör en fantombild
av ditt ansikte och en wantedaffisch. Tryck din
egen design på en tygpåse.
Industri: Svetsa, CNC-svarva och prova på
praktisk uppkoppling av kolvar och lufttryck.
Naturvetenskap: Lös en mordgåta med hjälp
av modern kriminalteknik. Analys av de miss
tänktas hår och blod. Analys: gelelektrofores
och kroppstemperaturanalys.
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2015 tog Carl Larsson
studenten vid Industri
tekniska programmet. Men
långt tidigare hade han
säkrat ett jobb. Tack vare sin natur
begåvning och noggrannhet.
20-åringen gjorde större delen av
sin praktik på Fryken Montage. Och
det dröjde inte länge innan hans chefer
insåg att han var en oslipat diamant.
– Han visade tidigt framfötterna och
stort engagemang. Carl är sannerligen
både driven och duktig, säger Martin
Lövstrand, en av delägarna på Fryken
Montage. Det var en självklarhet att
anställa honom.

Lön för mödan
Svetsartalangen Carl Larsson kvitterar
omgående ut berömmet:
– Praktiktiden var jättekul. Fick
redan från början ett stort förtroende
och det var naturligtvis mycket bra för
min utveckling.
Den skicklige svetsaren drömde under
skoltiden om att tjäna bra pengar och få
ett omväxlande arbete på olika platser.
Och drömmen blev sann. Under
premiäråret har Carl fått se sig om.
Bland annat har han arbetat i Göteborg
en längre period. Och han har sanner
ligen fått lön för mödan.
– Finns inget jag kan klaga på, ler han.

Det är tryggt och bekvämt att bo på elevboendet i Sunne. Johanna Larsson från Arvika flyttade in direkt när hon började gymnasiet hösten 2015 och slipper därmed pendla varje dag.

Tryggt elevboende
Johanna Larsson är tjejen som stormtrivs på elevboendet i Sunne!
– Jag lär mig att ta eget ansvar, samtidigt som det är väldigt tryggt
och bekvämt att bo här, säger hon.
Carl Larsson är en riktig naturbegåvning. Efter studenten fick han jobb direkt på Fryken Montage.

Rätt man på rätt plats
Robin Nilsson har alltid varit praktiskt lagd.
Han har alltid haft intresset att göra något
med händerna. Så det kom nog inte som
en ö
 verraskning när han efter grundskolan
bestämde sig för att satsa på Industritekniska
programmet på SG/Broby.
– Jag trivdes direkt, konstaterar han.
Robin tog studenten 2015 och behövde
inte gå arbetslös många dagar.
– Jag hoppade in och jobbade lite här och
där, berättar han. Senare ringde jag upp JL
Toppteknik och frågade om de var i behov av
arbetskraft. Och två dagar senare började jag
min tjänst där.
Robin är kvar på JL Toppteknik och jobbar

bland annat med att svetsa rör till företagets
snökanonanläggningar.
– Det är en ganska stor bransch och vi
levererar till hela landet.
När Robin blickar bakåt på sin tid på skolan
så är minnena fina.
– Det var tre bra år, menar han. Bra lärare,
mat, kompisar och en riktigt bra utbildning.
Något som Robin poängterar extra är
fördelen med lärare som varit ute i arbetslivet.
– Det märktes när vi jobbade i verkstaden,
säger han. De visste vad de gjorde och de
visste vad de snackade om.
I stort sett alla i Robin Nilssons klass har i
dag fasta jobb.

För en del elever kan det
kännas väl tidigt att flytta
hemifrån när man är 16 år,
och föräldrarna kan ibland
vara oroliga över att låta sina barn bo på
ett elevhem.
Johanna Larsson, 17 år, har provat på
det egna boendet i över ett års tid. Hon
har bara positivt att säga om elevboendet
i värmländska Sunne.
– Jag kan inte komma på några nack
delar, säger hon och skrattar.

Rår om sig själv
Johanna Larsson går årskurs två på 
Grafisk produktion, inom I ndustritekniska p
 rogrammet. Hon kommer från

Arvika, cirka 50 kilometer från Sunne.
För att slippa pendla till skolan varje dag
så bestämde hon sig för att bosätta sig
i Sunne när hon började sin utbildning
höstterminen 2015.

Tryggheten värderas högst
Att bo på elevboendet är populärt. Det
brukar vara fullbelagt, men Johanna
Larsson fick en tvårumslägenhet som hon
delade med en annan student under den
första terminen.
– Nu bor jag själv i en enrumslägenhet
med eget kök och badrum. Det är skönt
att rå om sig själv och att lära sig att ta
ansvar för sitt eget hushåll, säger hon.
Ett 30-tal SG/Broby-elever bor till

sammans på elevhemmet, där de samsas
med elever från SG/Södra Viken och
yrkeshögskolan Brobygrafiska.
Elevhemmet har 128 bäddar fördelade
på tvårumslägenheter och enrums
lägenheter. I tvåorna har en vägg flyttats
så att båda rummen blivit lika stora.
Sedan delar de boende på hall, kök och
badrum. Kabel-TV, bredband, el, vatten
och värme ingår i hyran.
En internatföreståndare och en
fritidsledare, som finns på plats kvällstid
måndag till och med torsdag, ser till att
eleverna trivs och känner sig trygga hela
tiden. Vid sidan av sådant som läxläsning
och gymbesök arrangeras olika populära
aktiviteter, utifrån elevernas alla olika
intressen och önskemål.
För föräldrarna är det förstås viktigt
att veta att tryggheten värderas högt på
skolan. På fredagarna åker alla elever
hem över helgen.
SG/Broby har bostadsgaranti för alla
som börjar gymnasiet.
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